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Conclusão
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O modelo de confiança zero e as identidades 
de software
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Os sistemas “tradicionais”
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Solving the Bottom Turtle (2020, link)

https://spiffe.io/book/


Os sistemas atuais
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Solving the Bottom Turtle (2020, link)

https://spiffe.io/book/


Então...

Problemas: 

● Proteção baseada em fronteiras rígidas e endereços de rede
● Bootstrap de confiança (a credencial para conseguir outras credenciais)
● Ter pessoas no loop e identidades que precisam ser revogadas

Uma solução:

● Todas as comunicações são verificadas e protegidas (Zero Trust)
● A raiz de confiança é uma característica do serviço ou ambiente (atestação)
● O processo é automatizado (“in silicon we trust”)
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Identidades no mundo físico
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Identidades para serviços e aplicações

Assim como no mundo físico, a identidade de software deve…

1. Ser gerada por uma fonte confiável
2. Estar vinculada a um portador de forma robusta
3. Poder ser verificada por terceiros

Para atacar os pontos (1) e (3) podemos usar certificados X.509, uma vez que a 
infraestrutura, aplicações e serviços já têm meios de lidar com isso (ex., suporte 
nativo ou terminadores/túneis TLS)

Para lidar com as limitações da revogação, certificados podem ser mais curtos
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Vinculando identidades ao código

Para atacar o ponto (2) existem dois desafios principais…

● Como ter identidades que refletem propriedades verificáveis?
● Como confiar no comportamento do código?
● Como verificar se o código em execução é o esperado?

Uma estratégia para endereçar estes problemas usar mecanismos de verificação 
e controle de integridade 
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Ponto de partida

Partindo da perspectiva de um usuário de computação na nuvem

Assumo que o código faz o que promete

● Se é aberto, foi conferido pelo usuário ou por um terceiro de confiança
● Se é fechado

○ Existe um mecanismo de responsabilização (ex., o código é assinado)
○ Há contenção de impacto (ex., isolamento, o próprio desenvolvedor é usuário)

Mas o código pode ser adulterado, então deve haver um processo de atestação

● É possível fazer afirmações sobre a integridade código usando evidências 
que possam ser verificadas por terceiros

● O processo de atestação é confiável para o modelo de atacante considerado
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Ponto de chegada
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Se tivermos identidades vinculadas de forma robusta à serviços e mantidas sem 
intervenção humana podemos viabilizar diferentes casos de uso onde a confiança 
na operação pode ser minimizada

Por exemplo, dados confidenciais podem ser entregues a aplicações e serviços, 
já que suas identidades refletem seu nível de confiança



Ambientes de Execução Confiável
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Ambientes de execução confiável
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Do inglês, Trusted Execution Environments (TEEs)

São ambientes de execução que provém garantias como:

● Integridade de dados
● Integridade de código
● Confidencialidade de dados

Além disso, outras propriedades são desejáveis:

● Confidencialidade de código
● Execução autenticada
● Atestação

Confidential Computing Consortium

https://confidentialcomputing.io
https://confidentialcomputing.io


Por que usar TEEs na nuvem? 

Há muito código em uma pilha de nuvem:

Openstack Linux Kernel

https://www.openhub.net/p/openstack/analyses/latest/languages_summary https://en.wikipedia.org/wiki/Linux_kernel 

https://www.openhub.net/p/openstack/analyses/latest/languages_summary
https://en.wikipedia.org/wiki/Linux_kernel


Código (sempre) tem vulnerabilidades

Coverity:

● 1 problema a cada 1700 linhas de código
● Qualidade de software comercial não é melhor que código aberto

Linux:

● 2017-2022: 1295 vulnerabilidades (podemos descontar 393 de DoS)
● Cada problema ficou certa de 5 anos no Kernel (Linux self protection, 2016)

Xen hypervisor

● 391 vulnerabilidades (2012-2022)
http://www.cvedetails.com/product/23463/XEN-XEN.html?vendor_id=6276
https://www.cvedetails.com/product/47/Linux-Linux-Kernel.html?vendor_id=33 
Kees Cook, The State of Kernel Self Protection Project, Linux Security Summit (LSS), 2016
Open Source Report 2014 - Coverity, go.coverity.com/rs/157-LQW.../2014-Coverity-Scan-Report.pdf 

http://www.cvedetails.com/product/23463/XEN-XEN.html?vendor_id=6276
https://www.cvedetails.com/product/47/Linux-Linux-Kernel.html?vendor_id=33


Confidencialidade é um passo natural para nuvem

Confidential 
computing

(2020)

C. Fetzer, Systems Engineering (TU-Dresden, 2020)



Modelo de ameaça

Assumo que estamos olhando em computação na nuvem ou na borda

O operador das aplicações (ou o usuário final) não controla a infraestrutura

O objetivo é minimizar a confiança, especialmente em pessoas já que não 
necessariamente são maliciosas, mas…

● Podem ser compelidas a espionar, por motivos corporativos
● Podem ter credenciais comprometidas
● Podem ser obrigadas a ceder o acesso por mecanismos legais
● Se algo vaza, quem vazou?
● Infraestruturas compartilhadas são alvos maiores para ataque



Computação Segura de 
Múltiplas Partes

Vantagens:
● Sem hardware
● Sem confiança em 

terceiros

Desvantagens:
● Lento
● Não há ferramentas 

para conversão de 
código

● Código não é protegido
● Participantes juntos 

revelam os dados

Como proteger os dados e aplicações na nuvem?

Criptografia homomórfica

Vantagens:
● Sem hardware 

específico
● Sem confiança em 

terceiros

Desvantagens:
● Muito lento para 

programas arbitrários
● Sem ferramentas para 

adaptação de código
● Código não é protegido

Ambientes de Execução 
Confiável

Vantagens:
● Menos adaptação de 

código
● Eficiência comparável 

ao nativo
● Proteção de código e 

atestação 

Disadvantages:
● Depende de hardware 

específico
● Confiança em terceiro
● Vulnerável a ataques de 

canal lateral



Alguns ambientes de execução confiável

Combinam software e hardware para prevenir ataques de software e (às vezes) 
hardware

Implementações fechadas, mas ajudam a reduzir a base de confiança e  
adicionam mais uma camada de segurança

Estão atualmente disponíveis comercialmente:

● ARM TrustZone
● Intel TXT (Trusted eXecution Technology)
● AMD SEV-SNP (Secure Encrypted Virtualization)
● Intel SGX v2 (Software Guard eXtensions)



Intel TXT (Trusted Execution Technology)

Valida o ambiente pré-kernel e o kernel

Depois, com a ajuda do TPM e do IMA (Linux Integrity Management Architecture) 
pode medir o resto do boot

Depois do boot, a máquina pode expor a lista de componentes carregados  e 
seus hashes

Suporte disponível em provedores públicos e em pilhas privadas (ex., OpenStack)



Visão Geral & Registradores (PCRs)

Hardware-based solutions for trusted cloud computing - ScienceDirect

https://doi.org/10.1016/j.cose.2020.102117


Registradores em uso

Exemplo de medição (/sys/kernel/security/ima/ascii_runtime_measurements)

10   e54af...f80f0 ima-ng           sha1:8bec9...cf2c6 boot_aggregate

10 71f5a...5282      ima-ng           sha256:4ca...0bb6 /init

10 b2a44...20d0 ima-ng           sha256:c3b7...f80 /bin/sh

10 2e20...a4fcc ima-ng sha256:0f7...e3bb /lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.23.so

10 c507....243f ima-ng sha256:626...1a9b /etc/ld.so.cache

….

PCR index         template hash template name file hash hint: file name



Pode vincular o acesso aos dados a um estado confiável (selagem), isso provê 
alguma garantia de:

● Confidencialidade de dados
● Confidencialidade de código
● Execução autenticada

Nenhum mecanismo específico para integridade de dados

Pode usar o TPM para assinar o resumo do estado de carregamento e prover 
atestação

Não protege contra ataques diretos à memória

Como TXT ajuda?
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AMD SEV-SNP

Pensado para a nuvem, o alvo são VMs

Cada máquina recebe uma chave que não é visível para 
o sistema operacional

Hardware-based solutions for trusted cloud computing - ScienceDirect

https://doi.org/10.1016/j.cose.2020.102117


AMD SEV-SNP

Um ponto importante é que existem 
níveis diferentes de privilégios (como se 
fosse uma virtualização aninhada)

Assim, é possível ter TPMs virtuais que 
são protegidos do servidor e também 
da VM em si

26
AMD SEV-SNP Strengthening VM Isolation with Integrity Protection and More



Pode vincular o acesso aos dados a um estado confiável (selagem), isso provê 
alguma garantia de:

● Confidencialidade de dados
● Confidencialidade de código
● Execução autenticada

Provê mecanismos para confidencialidade e integridade de dados na memória 
(contra ataques diretos)

Pode prover atestação de que a máquina executa em uma VM protegida

Pode usar um TPM (mesmo virtual) para assinar o resumo do estado de 
carregamento e prover atestação do histórico

Como ajuda?
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Intel SGX

Quem popularizou o termo TEE

Criar “enclaves” dentro dos processos do usuário, estes são protegidos em de 
outros processos e outros enclaves

Além de separar a memória do enclave, também mede o seu carregamento
● Tudo que foi feito na construção do enclave é registrado
● Informação da plataforma é registrado (e.g., status do firmware,  

hyperthreading, igpu, debug mode)

Disponível em serviços públicos de nuvem e em ambientes privados se usados 
diretamente sobre o hardware ou sobre KVM



Intel SGX

A aplicação em execução é dividida em parte segura e 
parte insegura

Enclaves especiais envolvidos no processo de 
execução e atestação (da Intel ou próprios)

Hardware-based solutions for trusted cloud computing - ScienceDirect

https://doi.org/10.1016/j.cose.2020.102117


Desenvolvimento

Diferentemente do AMD SEV-SNP e Intel TXT, SGX atua nos processos gerados pelo usuário

Desenvolvidas direto para SGX usando SDKs possível mas complexo

Ferramentas “lift-and-shift” reusam aplicações (via runtime ou um kernel embutido)

Exemplo: Scone
● Cargas são migradas para SGX com a transformação do binário, mudanças da imagem 

base ou recompilação
● Configurações e verificações são especificadas em uma política, em separado

[1] Azure Confidential Computing Overview
[2] https://sconedocs.github.io/  

FROM python:3
COPY microservice.py .
ENTRYPOINT [ "python3", "microservice.py" ]

FROM sconecuratedimages/public-apps:python-3.7.3-alpine3.10
COPY microservice.py .
ENTRYPOINT [ "python3", "microservice.py" ]

gcc -o microservice microservice.c scone-gcc -o microservice microservice.c
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https://docs.microsoft.com/en-us/azure/confidential-computing/overview
https://sconedocs.github.io/


Provê naturalmente execução autenticada, e integridade de dados e código na 
memória (contra ataques diretos)

Provê atestação, que reflete o código e características relevantes de configuração 
dele e do ambiente

Os dados deveriam ser entregues somente depois da atestação, mas também 
podem usar selagem, provendo garantias de confidencialidade para dados e 
código

Como ajuda?
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Resumo

SGX tem as maiores garantias, mas pode estar sujeito à ataques de canal lateral

TXT/TPM valida o ambiente, mas tem um TCB grande, pode ser uma camada a 
mais para o SGX (para tentar mitigar aplicações atacando lateralmente), não 
protege a memória

AMD SEV-SNP garante a criptografia da memória e pode ser utilizado com 
selagem, atestação de ambiente pode ser herdada da combinação com vTPMs
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Gerando identidades para software
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Gerando identidades para 
software
Uma vez que temos um TEE, algumas 
ferramentas permitem a geração de certificados 
de forma automática (mas específica para 
aquela plataforma/ferramenta)

Por exemplo, no caso do SCONE o processo 
poderia o ilustrado na política ao lado

Serviços associados ao runtime geram 
segredos e entregam à aplicação

Outra alternativa é usando ferramentas como o 
SPIRE…
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services:

  - name: flask_restapi

    image_name: flask_restapi_image

    mrenclaves: [$MRENCLAVE]

    command: "python3 /fspf/encrypted-files/rest_api.py"

images:

  - name: flask_restapi_image

    injection_files:

       - path: /tls/flask.crt

         content: $$SCONE::flask.crt$$

       - path: /tls/flask.key

         content: $$SCONE::flask.key$$

secrets:

   - name: api_ca_key

     kind: private-key

   - name: api_ca_cert

     kind: x509-ca

     export_public: true

     private_key: api_ca_key

   - name: flask_key

     kind: private-key

   - name: flask

     kind: x509

     private_key: flask_key

     issuer: api_ca_cert



O padrão SPIFFE: Conceitos principais

35

SPIFFE ID

spiffe://ufcg.edu.br/monitor/cliente

Domínio + Identificador da carga

Domínio (raiz de confiança) + 
identificador (legível ou opaco)

SPIFFE Workload API & 
SVIDStore

Entrega SVID e bundles sem pedir 
informações, usa outros meios para 
identificar a carga

SPIFFE Verifiable Identity 
Document (SVID)

SVID: (tipicamente) um certificado X.509, 
com o SPIFFE ID nas extensões (Subject 
Alternative Name do tipo URI)

SPIFFE: A Universal Identity Control Plane (6/2021, C2DSUMMIT) - Andres Vega

whoami()

whoami()

workload api



Componentes SPIRE e arquitetura baseada em plugins

Dois componentes principais:
● Servidor: gerencia registros e ids
● Agentes: entregam ids

Plugins permitem a integração de 
novos componentes:
● Raiz de confiança
● Armazenamento dos registros
● Armazenamento das chaves
● Atestação de nó
● Atestação de carga
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Solving the Bottom Turtle (2020, link)

https://spiffe.io/book/


Exemplo de registro

Usando o mesmo exemplo do SCONE, o que queremos agora é que a geração 
de identidades seja feita não pelo SCONE em si, mas pelo SPIRE, então o que 
poderíamos ter seria algo como:

spire-server entry create -parentID $AGENT_ID \
  -spiffeID spiffe://example.org/sgx-service \
  -selector svidstore:type:scone_cas_secretsmanager
  -selector cas_session_hash:ce810…4a95c02 \
  -selector cas_session_name:sgx-workloads/my-confidential-workload
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Conclusão
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Conclusão

O objetivo é ter identidades vinculadas ao software e não às pessoas que 
configuram o software

Essas pessoas poderiam trocar componentes de modo a conseguir vazar dados

Um sistema de identidades baseado em atestação consegue detectar variações 
no ambiente ou no software em si

Sem as identidades, software adulterado perde o poder



Algumas informações úteis
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● Informações gerais sobre SPIFFE/SPIRE (site)
● O padrão SPIFFE (Github)
● Um proxy mTLS compatível com SPIFFE (Ghostunnel, Github)
● Documento de visão do futuro CT-GId (site)
● Vídeo da apresentação anterior (SPIRE/SPIFFE, eduplay)
● Mini-curso sobre SPIFFE/SPIRE no SBSEG’21 (em outubro, site)

https://spiffe.io/
https://github.com/spiffe/spiffe
https://github.com/ghostunnel/ghostunnel
https://wiki.rnp.br/download/attachments/106895177/CT-GId-Vis%C3%A3o-de-Futuro-2021-07.pdf?version=1&modificationDate=1628122358387&api=v2
https://eduplay.rnp.br/portal/video/140398
https://sbseg2021.ufpa.br/


Obrigado!
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